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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka relevansen hos nedskrivningar av goodwill vid prognostisering av 

framtida kassaflöde. Detta eftersom det övergripande syftet med finansiell rapportering ska vara att förse 

befintliga och potentiella investerare samt långivare och andra kreditgivare med användbar finansiell 

information vilket ska tjäna som beslutsunderlag.  

 

Det empiriska underlaget består dels av sekundärdata hämtad från databaserna Retriever Business och 

Thomson Reuters Eikon, samt av primärdata från manuellt granskade årsredovisningar. För att studera 

relevansen hos nedskrivningar av goodwill vid prognostisering av framtida kassaflöden använder vi en 

regressionsmodell från en tidigare utförd studie på den amerikanska marknaden. Bostwick, Krieger och 

Lambert (2016) har utvecklat denna modell utifrån en studie gjord av Barth, Cram och Nelson (2001) där 

de expanderat den genom att inkludera goodwillnedskrivningar som en ytterligare variabel. Utifrån en 

multipel regressionsanalys ska det utläsas vilket prediktivt och bekräftande värde nedskrivningar av 

goodwill, tillsammans med övriga variabler, har vid prognostisering av framtida kassaflöde. 

 

Genomförd regressionsanalys visar att nedskrivningar av goodwill inte har en stärkande effekt på 

förmågan att prognostisera framtida kassaflöde vid tillämpning av modellen framtagen av Bostwick et al. 

(2016). Studien kan inte visa att nedskrivningar av goodwill har ett prediktivt eller bekräftande värde vid 

prognostisering av framtida kassaflöde, således kan ingen relevans mellan dessa påvisas. 

 

Nyckelord: Nedskrivning av goodwill, goodwill, relevans, prognostisering av framtida kassaflöde, 

kassaflöde, IFRS 3, IAS 36 

 

  



 

 

 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the relevance of goodwill impairment when predicting future cash 

flow regarding Swedish publicly listed companies on Nasdaq Stockholm. To investigate this, we serve to 

conclude the relationship between goodwill impairment and future cash flow and its incremental effect 

when predicting future cash flow. 

 

To fulfill the purpose of the study we use an existing model developed by Bostwick, Krieger and Lambert 

(2016). The model is an expansion from an earlier model used for cash flow prediction, which was used 

before it was mandatory to do the annual goodwill impairment test. The model is used conducting a 

hierarchical regression and the data is mainly collected as secondary data from databases but also includes 

primary data from manually reviewing annual reports from the observed companies. 

 

Due to the lack of significance we cannot conclude whether there is a positive or negative conjunction 

between Swedish publicly listed companies' goodwill impairments and future cash flow. Further there is 

no indication that goodwill impairment significantly aids in predicting future cash flow. We cannot 

conclude that goodwill impairment has neither a predictive value or confirmatory value, which implies 

that there is no relevance concerning Swedish publicly listed companies' goodwill impairments. 

 

Keywords: Goodwill impairment, goodwill, relevance, cash flow prediction, cash flow, IFRS 3, IAS 36 

 

 

  



 

 

 

 

Förkortningar 

FASB - Financial Accounting Standards Board 

Den amerikanska normgivaren för redovisningsstandard. 

 

IASB - International Accounting Standards Board 

Internationell normgivare som publicerar redovisningsstandarden IFRS. 

 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

Internationell normgivande redovisningsstandard under 2000-talet som publiceras av IASB.  
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1. Inledning 

 Bakgrund 

Goodwill är en komplex ekonomisk konstruktion som tar allt större plats i företags balansräkningar (Wen 

& Moehrle, 2016). Tekniskt sett är goodwill skillnaden mellan nettovärdet av tillgångarna och 

köpeskillingen som betalas i samband med förvärv av en rörelse. Det är såtillvida den del av 

köpeskillingen som inte går att hänföra till någon specifik tillgång. 

 

Under det senaste seklet har det skett en gradvis övergång från att inte alls redovisa goodwill, till att 

numera redovisa det i balansräkningen utan att värdet behöver skrivas ned (Giuliani & Brännström, 2011). 

Vissa menar att goodwill inte alls är att definiera som en tillgång, medan andra hävdar att det är en 

redovisningsbar tillgång (Johnson & Petrone, 1998). Enligt Johnson och Petrone (1998) finns olika 

perspektiv på vad goodwill egentligen är och de skiljer på vad dess olika inneboende komponenter är i 

kontexten av ett rörelseförvärv. Goodwill har en koppling till immateriella investeringar i arbetskraft, 

teknologi, marknadsföring samt forskning och utveckling (Wen & Moehrle, 2016). De menar att det är en 

ekonomisk tillgång som representeras av förväntade ekonomiska fördelar likt andra materiella tillgångar 

som lager eller anläggningstillgångar. 

 

Den privata organisationen International Accounting Standards Committee (IASC) har sedan 1973 arbetat 

för harmonisering av redovisningen mellan länder. Under 2001 bytte organisationen namn till 

International Accounting Standards Board (IASB) och det är denna organisation som ger ut International 

Financial Reporting Standards (IFRS) (Marton et al., 2018). Syftet med IFRS är att skapa en enhetlig 

redovisning som ska användas världen över (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Tidigare gjordes systematiska avskrivningar av goodwill, men sedan 2005 har det varit obligatoriskt för 

alla börsnoterade företag inom EU att tillämpa IFRS-standarder, vilket också innebär att goodwill årligen 

måste prövas för nedskrivningsbehov i enlighet med IFRS 3 och IAS 36. IFRS 3 definierar förvärv och 

vilken andel som utgörs av goodwill och kompletteras av IAS 36 som föreskriver hur efterföljande 

beräkning ska göras av återvinningsvärdet utifrån den kassagenererande enheten och dess framtida 

diskonterade kassaflöden. Under perioden 2003–2007 ökade andelen goodwill (relativt totala tillgångar) 
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med 50 procent hos svenska bolag, där avskaffandet av goodwillavskrivningar var en starkt bidragande 

orsak (Hamberg & Beisland, 2014). 

 

I IASB:s föreställningsram anges att de huvudsakliga beslutsfattarna är befintliga och potentiella 

investerare samt långivare och andra kreditgivare. Syftet med finansiell rapportering ska därmed vara att 

förse befintliga och potentiella investerare samt långivare och andra kreditgivare med användbar finansiell 

information vilket ska tjäna som beslutsunderlag. I föreställningsramen anges att relevant information 

sådan information som är kapabel att påverka användarnas beslut. Finansiell information är kapabel att 

påverka användarnas beslut om den har ett prediktivt värde (prognosrelevans), bekräftande värde 

(återföringsrelevans), eller båda. Eftersom en nedskrivning av goodwill också innebär en uppskattning av 

det framtida kassaflödet avseende en kassagenererande enhet att minska, bör det således finnas relevans i 

en goodwillnedskrivning. Det prediktiva värdet och det bekräftande värdet hos finansiell information är 

ofta kopplade till varandra. Information som är relevant för att göra prognoser har ofta också ett 

bekräftande värde (IASB, 2018).  

 

Det finns flera studier som använder begreppet värderelevans för att undersöka kvaliteten hos den 

finansiella informationen. Ett antal av dessa studier kopplar värderelevans-modeller till IASB:s 

föreställningsram. Azar, Zakaria och Sulaiman (2019) menar dock att inte alla har full förståelse för dessa 

modeller, de menar att det tycks finnas en förvirring i skillnaden mellan värderelevans och relevans. 

Redovisningsinformation är värderelevant om den har en prediktiv relation till marknadsvärdet av eget 

kapital, aktiepriser och aktieavkastning. Studier som behandlar värderelevans är utvecklade för att värdera 

om specifika redovisningssiffror kan användas av investerare för att värdera ett företag (Barth, Beaver & 

Landsman, 2001; Barth, 2015; Azar et al., 2019). Studier som däremot undersöker begreppet relevans 

enligt IASB:s definition utreder om den finansiella informationen är kapabel att påverka användarnas 

beslut (IASB, 2018). 

 Problem 

Goodwill har i årtionden varit en omdebatterad tillgång med hänsyn till dess hantering i de finansiella 

rapporterna (Betancourt & Irving, 2019). Många har försökt redogöra för den praktiska definitionen av 

goodwill, men konceptet av vad det egentligen är tycks fortfarande vara oklart (Giuliani & Brännström, 

2011). Bloom (2009) menar att det är omöjligt att redovisa goodwill på ett logiskt sätt, vilket framgår 
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tydligt av asymmetrin i förbudet att redovisa internt upparbetad goodwill å ena sidan och den mycket 

strukturerade metoden för att redovisa förvärvad goodwill å andra sidan. 

 

André, Filip och Paugam (2016) redogjorde i sin studie för att amerikanska bolag, i samband med den 

stora finanskrisen 2008–2009, skrev ned värdet av goodwill med 63 och 40 procent, samtidigt som 

europeiska bolag endast gjorde nedskrivning av goodwill på 6 till 7 procent relativt redovisad goodwill. 

Vidare undersökte Gauffin och Nilsson (2019) nedskrivning av goodwill hos svenska börsföretag och 

visade att antalet nedskrivningar av goodwill sjunkit från 32 till 14 stycken från 2014 till 2017. 

Nedskrivningarna är också små i förhållande till totalt redovisad goodwill, mellan 0,6 och 0,9 procent. 

Det kommer i den takten ta över 100 år innan all redovisad goodwill är nedskriven. Totalt redovisad 

goodwill fylls dessutom på varje år med betydligt mer än vad som skrivs ned. Förståelsen av huruvida 

redovisad goodwill är pålitlig eller inte blir särskilt viktig med anledningen av omfattningen av dess värde 

(Olante, 2013). 

 

Det finns ett stort antal studier som riktar in sig mot värderelevans (Barth et al., 2001a; Barth, 2015; Jarva, 

2009; Xu, Anandarajan & Curatola, 2011; Hamberg & Beisland, 2014; Abughazaleh, Al-Hares & Roberts, 

2011), dessa studier ger dock ett svagt bidrag till de intressenter som behöver kvalificerad information 

(relevant och korrekt återgiven) (Azar et al., 2019). Det finns en variation av skillnader mellan 

värderelevans-litteratur och de primära kvalitativa egenskaperna i IASB:s föreställningsram. Azar et al. 

(2019) menar att det finns en föreställning om att redovisningen ger information till investerare för att 

möjliggöra för dem att värdera ett företags eget kapital. Denna föreställning är den största motiveringen 

för forskare som studerar värderelevans. Även om studier inom värderelevans bidrar till litteraturen 

genom att hjälpa oss förstå hur redovisningsinformation spelar en roll i att förse investerare med data för 

att värdera ett företags egna kapital, så har dessa studier missat andra aspekter av 

redovisningsinformationen som bidrar till investeringsbeslut. Azar et al. (2019) menar att beslutsfattande 

också påverkas av andra aspekter och inte bara information om eget kapital. Studier beträffande 

värderelevans kan i lyckade försök visa på att redovisningsinformation har relevans och reliabilitet (Azar 

et al., 2019). När modellen däremot inte lyckas påvisa värderelevans är det svårt att utreda om det beror 

av bristande relevans eller misslyckats korrekt återge redovisningsinformationen. Det innebär att studier 

beträffande värderelevans inte skiljer på dessa delar. Det kan också vara ett resultat av att marknaden inte 

är effektiv, vilket innebär att marknadsvärdet på ett företag inte överensstämmer med aktiepriset. Utöver 

detta menar Barth et al. (2001a) att användbarhet inte definieras på adekvat sätt i tidigare forskning och 

att användbarhet i sammanhang av värderelevans inte utvärderas överhuvudtaget. 
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Som tidigare nämnt är det huvudsakliga syftet med finansiell rapportering enligt IASB att förse 

intressenter med användbar finansiell information för att tjäna som beslutsunderlag. IASB definierar 

begreppet relevans i föreställningsramen som sådan redovisningsinformation som är kapabel att påverka 

användarnas beslut. De metoder som ska tillämpas för redovisning av goodwill lämnar utrymme åt 

företagsledningar att vara kreativa, vilket kan medföra problem för investerare, revisorer och myndigheter 

(Wines, Dagwell & Windsor, 2007). Marton (2019) menar att detta beror på subjektiviteten som föreligger 

de metoder som tillämpas för värdering av goodwill. Såväl identifiering av kassagenererande enheter som 

beräkning av återvinningsvärde, som ligger till grund för prövningen av nedskrivningsbehov, lämnar stort 

förtroende åt företagsledningen att göra egna bedömningar. Nobes och Stadler (2014) menar att 

företagsledningen hänvisar till IASB:s kvalitativa egenskaper när de fattar redovisningsbeslut. Därför har 

studier om relevansen på redovisningsinformation blivit ett mer viktigt ämne för både praktiker och 

teoretiker inom redovisning (Hsieh, 2011).  

 

Kritiker av den nya metoden för värdering av goodwill hävdar att icke verifierbara antaganden som görs 

beträffande värdet av goodwill riskerar underminera normgivarnas syften med redovisningen (Lee, 2011). 

Värdering av goodwill under IFRS lämnar stort ansvar åt företagsledningen att själva göra antaganden 

och prognoser vilket kan det leda till försvagad relevans (Baboukardos & Rimmel, 2014). Eftersom 

goodwill värderas utifrån förväntade framtida ekonomiska fördelar, avser vi för denna studie undersöka 

nedskrivningar av goodwill och dess koppling till framtida kassaflöde för att studera relevansen av 

nedskrivningarna. 

  Syfte 

Syftet med studien är att undersöka relevansen hos nedskrivningar av goodwill vid prognostisering av 

framtida kassaflöde. Detta eftersom det övergripande syftet med finansiell rapportering ska vara att förse 

befintliga och potentiella investerare samt långivare och andra kreditgivare med användbar finansiell 

information vilket ska tjäna som beslutsunderlag.  

  Frågeställning 

För att uppnå syftet med uppsatsen har vi formulerat följande frågeställning:  

 

• Vad tillför nedskrivningar av goodwill vid prognostisering av framtida kassaflöde? 
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 Avgränsningar 

Begreppet relevans begränsas till definitionen som presenteras i IASB:s föreställningsram. 

Vi avgränsar även populationen till Nasdaq Stockholm eftersom bolag noterade där uppfyller kravet att 

redovisa efter IFRS-standard vilket lämpar sig för den analysmodell vi tillämpar för denna studie. Vi har 

inte valt att ta med andra reglerade handelsplatser såsom NGM Equity då de riktar sig mot tillväxtbolag 

och har andra noteringskrav såväl som krav för rapportering. 
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2. Institutionalia 

2.1 IFRS 3 Rörelseförvärv 

Utgångspunkten för standarden är att ett rörelseförvärv innebär att en samling tillgångar och skulder 

förvärvas. IFRS 3 har kommit att utvecklas i olika faser, där standarden först lanserades 2004 för att bli 

tillämplig 2005 och senare kom ut i en reviderad version som blev tillämplig 2009 (Marton et al., 2018). 

Syftet med standarden är förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten på den information 

som presenteras i samband med ett förvärv och dess effekt på de finansiella rapporterna (IFRS 3, p.1). För 

att det ska definieras som ett rörelseförvärv krävs att de förvärvade tillgångarna utgör en rörelse, och inte 

enbart en del av rörelsen, genom förvärv av dess tillgångar. Ett företag ska redovisa varje förvärv enligt 

förvärvsmetoden (IFRS 3, p.4). Det som följer därefter är att köpeskillingen fördelas på de tillgångar och 

skulder som ingår i den förvärvade rörelsen. Det är i samband med denna värdering, vanligen kallad 

förvärvsanalys, eventuella över- och undervärden identifieras (IFRS 3, p.32–44). Dessa över- och 

undervärden har inte tidigare identifierats/aktiverats i den förvärvade rörelsens balansräkning, men gör 

det när den konsolideras i koncernens balansräkning. Det är även i samband med denna värdering av 

tillgångar och skulder ett goodwillbelopp kan uppstå, som utgörs av skillnaden mellan nettovärdet av 

tillgångarna och förvärvspriset. 

2.2 IAS 36 Nedskrivningar 

I samband med att IASB publicerade IFRS 3 den 31 mars 2004 uppdaterades standarden IAS 36 så att 

goodwill och andra identifierbara immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod inte skrivs av 

utan istället prövas för nedskrivningsbehov (Marton et al., 2018). Syftet med IAS 36 är att beskriva de 

metoder som används för att säkerställa att tillgångar inte redovisas till ett högre värde än 

återvinningsvärdet (IAS 36, p.1). En nedskrivning måste göras om redovisat värde hos en 

kassagenererande enhet överstiger dess återvinningsvärde (IAS 36, p.124). En nedskrivning av en tillgång 

redovisas som en kostnad och belastar resultaträkningen och får heller inte återföras (IAS 36, p.124). 

 

Den årliga prövningen för nedskrivningsbehov omfattar två huvudsakliga aspekter. Den första aspekten 

avser allokering av goodwill till det förvärvade bolagets tillgångar (IAS 36, p.19–57). Goodwill fördelas 

i samband med ett rörelseförvärv till samtliga av de kassagenererande enheterna inom den förvärvade 
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rörelsen och värderas såtillvida till den nivå den är naturligt kopplad till från början. Den andra aspekten 

avser att företaget måste beräkna återvinningsvärdet av goodwill som är allokerad till respektive 

kassagenererande enhet. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av verkligt värde med avdrag för 

försäljningskostnader och nyttjandevärde (IAS 36, p.18). I praktiken beräknar de flesta företag 

nyttjandevärdet som nuvärdet av framtida kassaflöden som kan härledas till en kassagenererande enhet. 

Beräkningen kräver uppskattningar av framtida kassaflöden till en given diskonteringsränta. 

Uppskattningar av framtida kassaflöden bör vara baserade på välgrundade och verifierbara antaganden 

med budget- och prognosunderlag som stöd för dessa antaganden. Diskonteringsräntan som tillämpas ska 

avspegla riskantaganden avseende den kassagenererande enheten och med hänsyn till inflation. 

 

IASB kräver att det i årsredovisningens noter framgår i detalj hur prövningen för nedskrivningsbehov 

genomförts (IAS 36, p.120–136). Mer specifikt ska det framgå vilka omständigheter som föranledde 

prövningen, vilka huvudsakliga antaganden som ligger till grund för kalkylräntan som tillämpas, 

beskrivning av företagsledningens förhållningssätt vid dessa antaganden, uppskattad tillväxttakt och 

diskonteringsräntor, samt känslighetsanalys där ett rimligt antagande vid ändring av en faktor kan leda till 

en nedskrivning. 

 IASB:s föreställningsram 

I mars 2018 antog IASB en ny föreställningsram för utformning av finansiella rapporter. Syftet med denna 

föreställningsram är dels att ange grundläggande principer som IASB ska tillämpa när nya regler tas fram, 

samt att ge vägledning och tolkning av specifika standarder (Marton et al., 2018). Syftet med 

redovisningen är inte att den ska användas av företagsledningen, eftersom de har tillgång till intern 

information. Syftet är istället att finansiell rapporteringen ska användas vid beslutsfattande. Enligt 

föreställningsramen är de huvudsakliga beslutsfattarna befintliga och potentiella investerare samt 

långivare och andra kreditgivare och syftet blir därför att förse dessa med användbar finansiell 

information. 

 

Syftet med den finansiella informationen är att ge underlag till användarna för att hjälpa dem uppskatta 

ett värde på företaget, syftet är alltså inte att enbart visa värdet på företaget (Marton et al., 2018). För att 

göra detta är användarna beroende av den förväntade avkastningen som de kan förvänta sig i form av 

utdelning, ökning i marknadsvärde, ränta eller möjligheten att reglera lån. För att veta vilken avkastning 

intressenterna kommer få behöver de information för att prognostisera framtida kassaflöden och 
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följaktligen behövs information som kan ligga till grund för prognoser om ett företags framtida 

kassaflöden. 

 

2.3.1 Kvalitativa egenskaper 

IASB:s föreställningsram anger vissa kvalitativa egenskaper som redovisningen ska ha för att den ska 

vara användbar för användarna. Dessa egenskaper anses identifiera den typ av information som är mest 

användbar för befintliga och potentiella investerare samt långivare och andra kreditgivare. Det finns två 

grupper av kvalitativa egenskaper, grundläggande kvalitativa egenskaper (fundamental qualitative 

characteristics) och förstärkande kvalitativa egenskaper (enhancing qualitative characteristics). Det finns 

ingen officiell översättning av föreställningsramen från EU utan översättningen som används i denna 

studie är den från Marton et al. (2018). 

 

De grundläggande kvalitativa egenskaperna är: 

 

• Relevans (Relevance) - Redovisningsinformation är relevant om den påverkar användarnas beslut. 

o Väsentlighet (Materiality) - Redovisningsinformation är väsentlig om utelämnande av 

information eller felaktig information påverkar användarnas beslut.  

• Korrekt återgivande (Faitfhul representation) - Den finansiella informationen ska på ett korrekt 

sätt återge transaktioner eller händelser som skett under perioden.  

o Fullständig (Complete) - Den finansiella informationen ska inkludera all information som 

är nödvändig för att användarna ska förstå det fenomen som avbildas.  

o Neutral (Neutral) - Informationen som presenteras får inte vara vinklad eller manipulerad 

så att den ska uppfattas som mer eller mindre positiv av användare. 

o Fri från fel (Free from error) - Det får inte finnas fel eller utelämnanden i beskrivningen 

av ett fenomen.  
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De förstärkande kvalitativa egenskaperna är: 

 

• Jämförbarhet (Comparability) - Information är mer användbar om den går att jämföra med 

liknande information från ett annat företag eller samma företag men från en annan period.  

• Verifierbarhet (Verifiability) - Innebär att observatörer som är oberoende av varandra och har olika 

kunskaper ska kunna komma fram till samma slutsats utifrån den finansiella informationen.  

• Tidsaspekt (Timeliness) - Information måste presenteras vid rätt tidpunkt om den ska vara 

användbar. 

• Förståelse (Understandability) - Redovisningsinformationen ska vara användarvänlig och 

klassificeras, karaktäriseras och presenteras på ett tydligt och konsekvent sätt (Marton et al., 

(2018). 

 

2.3.2 Relevans 

Enligt IASB:s föreställningsram är redovisningsinformation relevant om den påverkar användarnas 

beslut. Den kan också vara relevant utan att påverka användarnas beslut. Om informationen minskar 

osäkerheten om framtida utfall och gör förväntningarna mindre osäkra är den också relevant. Den 

finansiella informationen är relevant om den har ett prediktivt värde (prognosrelevans). Den är också 

relevant om den kan bekräfta något som redan skett (återföringsrelevans) (Marton et al., 2018). Många 

beslut av investerare, långivare och fordringsägare är baserade på prognoser om storleken och timingen 

på avkastningen på en investering, lån eller skuld. Följaktligen kan information endast göra skillnad i 

något av dessa beslut om den hjälper användarna att göra nya prognoser, konfirmera eller korrigera 

tidigare prognoser (eller båda) (IASB, 2018).  

 

Väsentlighet (Materiality) handlar om att information som utelämnas eller redovisas felaktigt kan påverka 

de beslut som användarna tar baserad på den finansiella informationen. IASB klargör att det inte går att 

bestämma i absoluta tal vad som är väsentligt, det är specifikt för olika företag och beror på felaktighetens 

eller utelämnandets storlek och/eller karaktär (Marton et al., 2018). Överväganden om väsentligheten ger 

också en grund för begränsande av mängden information som är användbar för användarna. Att redovisa 

hundratals sidor med potentiellt relevant information skulle endast resultera i en för stor mängd 

information (Deegan & Unerman, 2011).  
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3. Teoretisk referensram 

 Goodwill 

Johnson och Petrone (1998) redogör i sin artikel Is goodwill an asset? för olika synsätt på goodwill och 

dess natur för att beskriva huruvida goodwill har de kvalitativa egenskaper och särdrag som återfinns hos 

en tillgång. Nedan presenteras och redogörs för två perspektiv som kan antas när man betraktar goodwill 

och dess inneboende komponenter. Avslutningsvis introduceras andra studier gjorda inom området med 

koppling till Johnson och Petrone’s (1998) komponentindelning. 

 

Goodwill kan ses utifrån två generella perspektiv vilka beskrivs som Top-Down Perspective och Bottom-

Up Perspective (Johnson & Petrone, 1998). I Top-Down Perspective kan goodwill ses som en komponent 

i målföretagets investering vilken är baserad på uppskattning av vilka ekonomiska fördelar som kan uppstå 

och andra möjliga synergieffekter. Investeringen ses som en tillgång i sig självt och när man bryter ned 

dess olika beståndsdelar finner man att mellanskillnaden mellan målföretagets nettovärde av dess 

tillgångar och investeringen består av goodwill. I Bottom-Up Perspective antas istället det motsatta, det 

vill säga att goodwill är det som fyller ut skillnaden mellan det förvärvade företagets nettovärde och 

förvärvspriset. Goodwill ses som en premie som krävs för att förvärva målföretagets tillgångar. I kontext 

av detta har Johnson och Petrone (1998) formulerat sex tolkningar om vilka som kan vara de möjliga 

komponenterna av goodwill: 

 

(1) Överskott av verkligt värde över målföretagets identifierbara tillgångar - Kan bero på att 

målföretaget inte gjort korrekta bedömningar av tillgångarnas verkliga värden, alternativt att de 

medvetet skrivit ned värdet på tillgångarna för att minska framtida kostnader som kan belasta 

resultaträkningen. 

 

(2) Verkligt värde av andra nettotillgångar som inte identifierats av målföretaget - Internt 

upparbetade goodwill får inte redovisas och aktiveras därför inte i balansräkningen. 

 

(3) Verkligt värde av målföretagets verksamhet i det förvärvande bolagets befintliga verksamhet - Det 

förvärvande bolaget kan göra bättre avkastning vid ett förvärv av bolaget och behandla det som en 
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enskild verksamhet. Det kan vara i syfte att vinna marknadsandelar eller för att undvika 

inträdesbarriärer. 

 

(4) Verkligt värde av synergieffekter som uppstår vid förvärvet - Synergieffekter som är unika för 

kombinationen mellan det förvärvande företaget och målföretaget. 

 

(5) Övervärdering av köpeskillingen som betalas av det förvärvande bolaget - Betalningsmetoder som 

kan vara mindre gynnsamma för det förvärvande bolaget. Det kan exempelvis vara då betalningen 

sker i form av nyemitterade aktier till befintliga aktieägare hos båda företagen, som kan bli dyrare 

än om förvärvet genomförts med annan betalningsmetod. 

 

(6) Överbetalning (eller underbetalning) av de förvärvande bolaget - I det fall det uppstår en 

budgivning vid förvärv av målföretaget kan värdet av goodwill vara ett resultat av budgivningen 

som drivit upp förvärvspriset. I motsats till detta kan en förhastad försäljning av målföretagets 

ägare leda till en betalning lägre än nettovärdet av tillgångarna. 

 

Enligt Johnson och Petrone (1998) kan denna komponentindelning grupperas med två av respektive 

komponent inom varje grupp för att förklara dess olika särdrag. Komponent 1 och 2 har en direkt relation 

till målföretagets tillgångar och är således inte en del av goodwill. Komponent 1 avser värden som inte 

identifierats av målföretaget och är då egentligen en del av tillgångarna. Likväl är komponent 2 en del av 

tillgångarna som inte kunnat aktiveras i balansräkningen. Komponent 5 och 6 saknar också de särdrag 

som krävs för att definieras som goodwill. Dessa komponenter har en direkt relation till det förvärvande 

bolagets förmåga att göra korrekta bedömningar av förvärvade tillgångar samt deras egen 

förhandlingsförmåga. Komponent 3 och 4 menar däremot Johnson och Petrone (1998) är att definiera som 

goodwill. Komponent 3 når definitionen av goodwill eftersom högre avkastning kan nås när samtliga 

tillgångar förvärvas tillsammans än om de anskaffas separat. Komponent 4 är också goodwill eftersom 

det representerar de synergieffekter som uppstår när företagen ingår i samma koncern. 

 

Även fast det finns ett reellt värde i goodwill som en tillgång, är det relativt lågt jämfört med andra 

tillgångar på balansräkningen. Enligt Wen och Moehrle (2016) beror det på att redovisat värde ofta 

reflekterar två olika ekonomiska fenomen. Det ena är framtida fördelar i form av synergieffekter och 

kombinationen av företagen med varandra, det andra överbetalning av företaget vid förvärvstillfället. 

Dessa kan relateras till komponent 4 och 6 som Johnson och Petrone (1998) presenterar. 
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Henning, Lewis och Shaw (2000) genomförde en studie bland amerikanska företag avseende den 

komponentindelning Johnson och Petrone (1998) föreslagit med avsikt att undersöka investerares 

värdering av komponenterna i goodwill. Studien genomfördes under tiden det fortfarande gjordes 

systematiska avskrivningar av goodwill, men resultaten anses ha relevans trots att nya metoder för 

hantering av goodwill tillämpas numera. De finner att komponent 3 och 4 har ett starkt positivt samband 

med marknadsvärdet av bolaget. Vidare finner de att investerare lägger särskilt stor vikt vid komponent 

4, verkligt värde av synergieffekter som uppstår vid förvärvet, som också är en del av den formella 

definitionen av goodwill. Slutligen visar Henning et al. (2000) att investerare effektivt bortser från 

komponent 5 och 6, som hänvisar till att förvärvet inte blir lönsamt och skriver av andelen goodwill som 

består av dessa komponenter vid året för förvärvet. 

 Nedskrivning av goodwill och kassaflöde 

Enligt Bostwick, Krieger och Lambert (2016) finns två naturliga kopplingar mellan nedskrivning av 

goodwill och framtida kassaflöde. Ur ett ekonomiskt perspektiv uppstår goodwill genom att förvärvaren 

av en rörelse förväntar sig att det framtida kassaflödet ska vara större än nettovärdet av de förvärvade 

tillgångarna. Vid händelse av att kassaflöden kopplat till en förvärvad rörelse understiger förväntade 

värden, har tillgångarna i rörelsen eller förväntade synergieffekter inte gett önskat resultat. Det verkliga 

värdet av tillgångarna i ett företag, och därmed rörelsen som helhet, bestäms av marknaden. Därför är 

andelen goodwill högst sannolikt orsaken till det försämrade kassaflödet. Ur ett praktiskt perspektiv menar 

Bostwick et al. (2016) att nedskrivning av goodwill är relaterat till framtida kassaflöde med hänsyn till 

den nedskrivningsprövning som görs årligen. Eftersom framtida kassaflöde är den främsta faktorn vid 

värdering till verkligt värde av den kassagenererande enheten, har kassaflödet en konkret förankring till 

värdet på goodwill. Utifall det verkliga värdet hos en kassagenererande enheten sjunker snabbare än dess 

bokförda värde, vilket sjunker i takt med gjorda avskrivningar, och den kassagenererande enhetens 

verkliga värde skulle understiga det bokförda värdet, ska en nedskrivning av goodwill göras. 

 Periodiserad redovisning och kassaflöde 

Enligt Dechow, Kothari och Watts (1998) har redovisat resultat en central roll i redovisningen, då det är 

ett mått på ett företags prestationer. Trots att kassaflöden ofta används i teoretiska modeller, har rörelsens 

resultat en större betydelse för aktieägare och intressenter. En förklaring till detta menar Dechow et al. 

(1998) kan vara att resultat har ett starkare samband med framtida kassaflöde än vad nuvarande kassaflöde 
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har. Redovisat resultat representerar värdet för företagets prestationer inom en period (intäkter) med 

avdrag för resurser som tagits i anspråk för att åstadkomma dessa intäkter (kostnader). Detta anses ge en 

bättre bild av företagets prestationer eftersom kassaflöde tenderar att variera betydligt mer mellan olika 

perioder (Carlsson & Sandell, 2018) 

 

Ett av de huvudsakliga användningsområdena för periodiserad redovisning är att kompensera för 

kassaflödespåverkande poster som saknar relation till den innevarande perioden. Periodiserad redovisning 

anpassar såtillvida den finansiella rapportens kassaflöde över tid, så att de justerade siffrorna och 

tillhörande resultat bättre avspeglar rörelsens prestationer inom en period (Dechow & Dichev, 2002). 

Enligt Carlsson och Sandell (2018) är kassaflödesanalysen ett viktigt komplement till resultaträkningen. 

Resultaträkningen kan manipuleras genom företagsledningens egna bedömningar och efter vad som ligger 

i deras intresse. Detta till skillnad från kassaflödesanalysen som visar nettoflöden av likvida medel och är 

så gott som oomstritt. 

 

Resultat i finansiella rapporter är förtjänsten som består av såväl kassaflödespåverkande som icke 

kassaflödespåverkande poster (Dechow & Dichev, 2002). Det uppstår emellertid situationer när 

periodiserad redovisning förlorar sina fördelar och istället blir missvisande. Ett exempel är när ett företag 

fakturerar sin kund för en levererad vara och i samband med detta bokför intäkten vid tidpunkten för 

försäljningen innan betalningen kommit dem tillhanda. När företaget senare erhåller betalning från kund, 

kommer kassaflödet ifatt och avspeglar resultatet bättre. Enligt exemplet påverkas resultatet initialt i 

positiv bemärkelse av försäljningen trots att kassaflödet inte alls påverkas. Lyckas företaget däremot inte 

driva in sin kundfordran blir rapporterat resultat missvisande avseende värdet av hela kundfordringen, 

vilket kräver att det justeras i en senare period. Dechow och Dichev (2002) benämner de återkommande 

felaktiga periodiseringarna som ett konstant brus som minskar kvalitén i den periodiserade redovisningen 

i lika hög grad som det förekommer felaktigheter. 

 Kritik mot IAS 36 

Antagandet av IAS 36 och medföljande prövning för nedskrivningsbehov menar Schatt, Doukakis, 

Bessieux-Ollier och Walliser (2016) motiverades av två huvudsakliga argument. Det första att uppnå en 

harmonisering av finansiell redovisning internationellt, eftersom IAS 36 är baserad på den amerikanska 

redovisningsstandarden SFAS 142 som publicerades 2001. Det andra argumentet som fördes var att 

företagsledningen bättre ska kunna förse användare av de finansiella rapporterna med uppgifter om 
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framtida tillväxt, resultat och kassaflöden. Utifrån ett balansorienterat synsätt har den nya metoden för 

hantering av goodwill en fördel i och med att värdet ska vara närmare förankrat i den faktiska ekonomiska 

betydelsen (Wines et al., 2007). Även utifrån ett resultatorienterat synsätt betyder ett igenkännande av en 

goodwillnedskrivning att kostnaden i resultaträkningen närmare överensstämmer med den ekonomiska 

värdeminskningen i praktiken. 

 

Den nya metoden för redovisning av goodwill har också mött kritik med anledning av att 

nedskrivningsprövningen är komplex och dyr att implementera i jämförelse med den tidigare metoden 

med systematisk avskrivning av goodwill (Schatt et al., 2016). Det finns också kritiker som hävdar att 

subjektivitet och tvetydighet präglar tillämpningen av IAS 36, som sedermera leder till osäkerhet och 

tillämpning av kreativa metoder vid upprättande av finansiella rapporter (Wines et al., 2007). Enligt 

Avallone och Quagli (2015) föreligger det subjektivitet inom ramen för IAS 36 eftersom det underlättar 

för ledningen att fatta godtyckliga beslut på oklara grunder. I praktiken riktas kritik mot bland annat 

identifiering av kassagenererande enheter i samband med ett rörelseförvärv, vilket kan vara komplext 

utifall den förvärvade rörelsen i sin tur består av många olika dotterbolag och verkar inom många olika 

segment (Wines et al., 2007). Schatt et al. (2016) menar att beräkning av diskonterade framtida 

kassaflöden är en känslig procedur och att antaganden som ligger till grund för diskonteringsräntan är av 

stor betydelse, särskilt de antaganden som avser framtida tillväxt och kassaflöden. 

 Earnings Management 

Det är känt att företagsledningar kan vara opportunistiska, vilket förenklat innebär att de agerar i 

egenintresse (Caruso, Ferrari & Pisano, 2016). Det finns ingen universell definition av earnings 

management och vad som förorsakar fenomenet. Healy och Wahlen (1999) menar att earnings 

management uppstår när företagsledningen använder sina egna bedömningar i finansiell rapportering och 

strukturering av transaktioner för att antingen vilseleda intressenter gällande underliggande ekonomiska 

prestationer, eller åstadkomma resultat som beror av underlaget i de finansiella rapporterna. Enligt Healy 

och Wahlen (1999) kan företagsledningen använda sina egna bedömningar på flera olika sätt vad gäller 

finansiell rapportering. (1) Till exempel är det nödvändigt för att uppskatta olika framtida ekonomiska 

händelser såsom förväntad livslängd och restvärde hos anläggningstillgångar, avsättning för pensioner, 

uppskjutna skatter och nedskrivning av tillgångar. Företagsledningen måste också avgöra vilka metoder 

som ska användas vid avskrivning av tillgångar och i andra sammanhang som gällande normgivning 

kräver. (2) Företagsledningen kan godtyckligt göra bedömningar i syfte att vilseleda intressenter om 
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företagets underliggande ekonomiska prestationer. Detta uppstår om företagsledningen tror att 

(åtminstone några) intressenter kommer bli vilseledda. Vidare kan det bero på att ledningen har tillgång 

till information som inte är tillgänglig för allmänheten, vilket intressenter kan förvänta och tolerera vara 

föremål för viss grad av manipulering. Healy och Wahlen (1999) poängterar också att earnings 

management kan tillämpas i andra syften, som att göra finansiella rapporter mer informativa för 

användarna. Detta omfattas dock inte av deras definition av earnings management. 

 

Earnings management och nedskrivning av goodwill har ett samband eftersom ledningen kan ha anledning 

till att manipulera resultat, vilket bottnar i att goodwill representerar framtida synergier men också därför 

att det är ett övervärde som betalats i samband med ett rörelseförvärv (Schatt et al., 2016). Vidare hävdar 

Caruso et al. (2016) att ett av de viktigaste verktygen inom earnings management är nedskrivning av 

goodwill med anledning av dess förmåga att orsaka stora effekter på den finansiella redovisningen.  

 

Enligt Caruso et al. (2016) lämnar IAS 36 stort tolkningsutrymme, vilket gör det enklare för ledningen att 

fatta godtyckliga beslut om värdet av goodwill. Detta kan påverka transparens och pålitlighet, vilket 

ytterligare bidrar till informationsasymmetri mellan ledning och intressenter. Enligt Ramanna och Watts 

(2012) finns två fundament som stödjer detta. Det första är att osäkerheten vid värdering av förvärvad 

goodwill är hög (relativt andra tillgångsslag) eftersom det representerar uppskattning av framtida 

ekonomiska prestationer. Det andra är förmågan att realisera värdet som återfinns i redovisad goodwill 

som är beroende av ledningens framtida prestationer. Det finns utrymme för subjektiva bedömningar för 

så gott som alla affärshändelser i resultaträkningen, dock är subjektiviteten i uppskattningen av verkligt 

värde av goodwill större än vid värdering av exempelvis rörelsefordringar eller lager (Ramanna & Watts, 

2012). 

 Tidigare forskning 

Det finns en stor mängd studier gjorda där goodwill har en central roll och där de olika skildringarna av 

problemen är många. Orsaken till de många studier som finns verkar, utifrån litteraturgenomgången, bero 

dels av att goodwill i sin natur är immateriell och värderas utifrån subjektiva uppskattningar som ger 

företagsledningen stor handlingsfrihet, och dels i att det fungerar som ett konkret mått på förväntningar 

av ett företags framtida ekonomiska prestationer. Nedan presenteras ett antal studier som är gjorda där 

goodwill står i fokus. 
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Flera studier inom området för goodwill har gjorts avseende dess relation till kapitalmarknaden. Barth, 

Cram och Nelson (2001) gjorde i sin studie en litteraturgenomgång med utgångspunkt från aktieägarens 

perspektiv. I studien dras slutsatsen att immateriella tillgångar (inklusive goodwill) är relevanta för 

aktieägare då litteraturen påvisar ett positivt samband mellan värderingen på börsen och redovisad 

goodwill. Choi, Kwon och Lobo (2000) visade däremot att detta positiva samband inte är lika starkt som 

för andra tillgångar och följaktligen att andra tillgångar värderas högre av aktiemarknaden. Henning et al. 

(2000) försökte i sin studie åtskilja vilka komponenter aktiemarknaden värderar högst utifrån den 

komponentindelning Johnson och Petrone (1998) presenterat. De visade att aktiemarknaden med viss 

framgång finner de positivt associerade komponenterna såväl som de negativa värdena i goodwill. Li, 

Shroff, Venkataraman och Zhang (2011) undersökte i sin studie aktiemarknadens reaktion på en 

nedskrivning av goodwill före och efter införandet av SFAS 142, som hindrade företag att göra 

avskrivningar på goodwill. De visade att reaktionen på en nedskrivning av goodwill var mildare efter 

införandet av SFAS 142 vilket de föreslår beror på den lägre frekvensen av nedskrivningar och den mindre 

totala omfattningen. 

 

Xu et al. (2011) studerade bolag i USA under perioden 2003–2006 med frågeställningen huruvida 

goodwillnedskrivningar är värderelevanta eller ej. Redovisningsinformation är värderelevant om den har 

en direkt koppling till ett företags marknadsvärde. I resultaten framgick att goodwillnedskrivningar 

generellt ansågs vara relevanta för användare av finansiella rapporter, men vad det egentligen signalerar 

beror av bolagets lönsamhet. För lönsamma bolag ansågs nedskrivningar av goodwill vara negativt för 

investerare, medan det för icke lönsamma bolag hade mindre betydelse. Därför menade Xu et al. (2011) 

att man med fördel ska granska goodwillnedskrivningar för att förstå relevansen av dem. 

 

Lee (2011) undersökte i sin studie förmågan hos goodwillnedskrivningar att prognostisera framtida 

kassaflöde före och efter införandet av SFAS 142 i USA. Lee (2011) fann att prognosförmågan, sedan 

antagandet av SFAS 142, har stärkts. Det studerades också om det förelåg opportunistiskt beteende efter 

antagandet av SFAS 142 men kunde konstatera att det i genomsnitt inte förelåg opportunistiskt beteende 

(Lee, 2011). Bostwick et al. (2016) undersökte amerikanska bolag för perioden 2001–2009 och mer 

specifikt vilken prognosrelevans som finns i goodwillnedskrivningar. De presenterade i sina slutsatser att 

prognosrelevansen och finner ett signifikant samband mellan nedskrivningar av goodwill och framtida 

kassaflöde. De menade att separat inkludering av goodwillnedskrivningar med fördel kan användas för att 

öka den prediktiva styrkan. 
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Hamberg och Beisland (2014) undersökte, som den första inom området, huruvida ledningens ökade 

handlingsfrihet i samband med redovisning av goodwill påverkar relationen mellan finansiell information 

och aktievärdet efter införandet av IFRS 3. Studien är gjord i Sverige och de fann att nedskrivning av 

goodwill förlorar relevans efter införandet av IFRS 3 och saknar signifikant samband med 

aktieavkastningen. De menade vidare att om ledningens avsikt, i samband med nedskrivning av goodwill 

är att delge privat information till intressenter borde aktievärdet öka när informationen publiceras. De 

menade därför att det kan föreligga opportunistisk beteende bakom redovisning av goodwill med 

anledning av att IFRS lämnar större förtroende åt företagsledningen att göra egna bedömningar. 

 

André et al. (2016) studerade mönster i nedskrivning av goodwill hos europeiska och amerikanska företag 

under perioden 2006–2015. De gjorde detta genom att utreda huruvida nedskrivningarna var tidsenliga i 

förhållande till den ekonomiska förlusten som en nedskrivning utgör i praktiken. Deras resultat visar att 

av de bolag som gör nedskrivning av goodwill gör bolag i USA betydligt större nedskrivningar till skillnad 

från bolag i Europa. Medianen av nedskrivningarna bland amerikanska bolag var 33 procent jämfört med 

5 procent bland europeiska bolag. Under åren 2008–2009 skrev företag i USA ned mellan 40–63% av 

värdet på goodwill medan företag i Europa endast skrev ned 6–7%. De visar även att europeiska företag 

är mer benägna att göra nedskrivning av goodwill över flertalet år, men utan att det samlade värdet når 

upp i de nivåer som skrivs ned bland amerikanska företag. Det finns även indikationer på att amerikanska 

bolag oftare gör en nedskrivning när det finns indikationer på att en nedskrivning bör göras i jämförelse 

med europeiska bolag. 

 

Jarva (2009) undersökte relationen mellan nedskrivning av goodwill och framtida kassaflöden för 

perioden 2002–2005 och fann en signifikant förmåga i att förutspå framtida kassaflöde på ett till två års 

sikt. Jarva (2009) fann också indikationer på att nedskrivning av goodwill inträffar efter dess ekonomiska 

påverkan inträffat i praktiken, men inget som tydde på att det förelåg opportunistiskt beteende. 

Abughazaleh et al. (2011) undersökte i sin studie företagsledningens omdöme i samband med 

nedskrivning av goodwill och om beslut fattas på opportunistiska grunder. Abughazaleh et al. (2011) 

menade, till skillnad från vad som framkom av Jarva’s (2009) studie, att företagsledningens agerande kan 

hänföras till opportunistiskt agerande. En väsentlig skillnad mellan studierna är att Jarva’s (2009) studie 

gjordes på den amerikanska marknaden medan Abughazaleh’s et al. (2011) gjordes på den brittiska 

marknaden. 
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4. Hypotes 

Empiriska bevis i USA visar att aktiemarknaden och andra intressenter med viss framgång kan identifiera 

den faktiska betydelsen av goodwillnedskrivningar (Henning et al., 2000). Studier där visar också att 

goodwillnedskrivningar är relevanta, men att det främst beror på företagets lönsamhet (Xu et al., 2011). 

Det finns däremot empiriska bevis som visar att europeiska bolag är mer benägna att göra nedskrivning 

av goodwill över flertalet år, men utan att det samlade värdet når upp i de nivåer som skrivs ned bland 

amerikanska företag. En svensk studie bekräftar att goodwillnedskrivningar förlorat relevans efter 

införandet av IFRS 3, vilket kan bero på att det föreligger opportunistisk beteende bakom redovisning av 

goodwill (Hamberg & Beisland, 2014). 

 

Sammanfattningsvis tenderar nedskrivningar av goodwill att ha en hög relevans vid prognostisering av 

framtida kassaflöde i studier gjorda i USA. Däremot tenderar studier som är gjorda i Kontinentaleuropa 

och Sverige att få resultat där nedskrivningar av goodwill inte har samma relevans till det framtida 

kassaflödet. Följaktligen blir hypotesen i denna studie följande:  

 

H1: Separat inkludering av goodwillnedskrivningar vid prognostisering av framtida kassaflöde har ingen 

stärkande effekt jämte utan separat inkludering av goodwillnedskrivningar. 
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5. Metod 

 Undersökningsmetod 

För att undersöka relevansen hos nedskrivningar av goodwill vid prognostisering av framtida kassaflöden 

använde vi en regressionsmodell från en tidigare utförd studie på den amerikanska marknaden. Bostwick 

et al. (2016) har utvecklat en modell utifrån en studie gjord av Barth et al. (2001b) där de expanderat 

modellen genom att inkludera goodwillnedskrivningar som en ytterligare variabel. Utifrån kvantitativ 

forskningsmetod med en multipel regressionsanalys gick det att utläsa vad goodwillnedskrivningar tillför 

till Bostwick’s et al. (2016) expanderade modell. Vi antog en deduktiv ansats vilken kännetecknas av att 

dra slutsatser utifrån befintliga teorier och syftar till att förklara en verklighet (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2018). En hypotes formulerades för att tydliggöra vilka resultat som förväntades i studien.  

 Data- och informationsinsamling 

För att genomföra studien och besvara forskningsfrågan gjordes en genomgång av existerande litteratur i 

syfte att bilda en uppfattning om forskningsområdet såväl som att skapa en teoretisk referensram. Genom 

SöderScholar och Google Scholar har vi funnit vetenskapligt granskade artiklar. Artiklar som ej är märkta 

peer review togs inte med i studien då de inte granskats av andra forskare inom området. Sökord som 

användes har bland annat varit goodwill impairment, goodwill accounting och cash flow prediction. 

 

Det empiriska underlaget består dels av sekundärdata hämtad från databaserna Retriever Business och 

Thomson Reuters Eikon, och dels av primärdata från manuellt granskade årsredovisningar. Datan som 

hämtades från såväl Retriever Business och Thomson Reuters Eikon som från de manuellt granskade 

årsredovisningarna matades in Excel. Den data som inte var tillgänglig från Retriever Business lämnades 

blank i den specifika cellen. Data som inte kunde hämtas från Thomson Reuters Eikon var antingen 

markerad #ERROR eller NA för den specifika datapunkten. Vi kompletterade de saknade värdena genom 

manuell granskning av årsredovisningarna. Data från databaserna gällande nedskrivningar av goodwill 

saknades på en stor del av observationerna och stickprover visade att en del siffror inte stämde, vilket vi 

åtgärdade genom att manuellt granska bolagens årsredovisningar. Utifall det trots manuell granskning av 

årsredovisningen inte gick att finna data blev det specifika bolaget föremål för bortfall eftersom samtliga 

observationer skulle ha en komplett uppsättning datapunkter för att analysen skulle bli korrekt. Den 
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slutgiltiga datan sammanställdes och förbereddes i Excel, för att sedan importeras till SPSS där datan 

analyserades. 

 Population och bortfall 

Populationen för studien utgjordes av svenska bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm och uppgick 

till totalt 334 stycken. Inget initialt urval gjordes eftersom hela populationen ingick i undersökningen. Ett 

grundläggande kriterium för att bolagen skulle passa i det slutgiltiga urvalet var att de redovisade 

goodwill. Det krävdes också att det fanns tillgängliga data för hela undersökningsperioden. Den 

analysmodell som tillämpades för att besvara forskningsfrågan är inte anpassad till att reflektera 

aktiviteterna hos finansiella bolag, försäkringsbolag eller fastighetsbolag, varför dessa blev bortfall. I 

enlighet med Bostwick et al. (2016) exkluderades även de högsta och lägsta 1 procenten under hela 

observationsperioden i det empiriska underlaget för redovisat resultat (EARN) samt operativt kassaflöde 

(CF) för respektive räkenskapsår med syftet att exkludera extremvärden. Slutligen krävdes att bolagen 

redovisade värden för samtliga av de variabler som ingår i analysmodellen. I tabell 1 framgår antalet bolag 

som registrerats som bortfall och av vilken anledning. 

 

Tabell 1. Bortfall 

Bortfallsorsak Antal 

Bransch (Finans/försäkring/fastighet) 57 

Redovisar ej goodwill 64 

Saknar årsredovisning under perioden 15 

Upprättar årsredovisning i annat land 28 

Extremvärden (högsta och lägsta 1% av total omsättning och 

kassaflöde) 
8  
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 Analysmetod 

5.4.1 Regressionsmodell 

Regressionsmodellen vi tillämpar för denna studie är hämtad från Bostwick et al. (2016). Modellen är 

baserad på en modell som ursprungligen utvecklades av Dechow et al. (1998), vilken utgick från 

kassaflödeskomponenter som har en association till periodiseringar vilka var rörelsefordringar (AR), 

rörelseskulder (AP) och varulager (INV). Dechow et al. (1998) bedrev sin forskning med tesen om att 

redovisat resultat är den bästa indikatorn vid prognostisering av framtida kassaflöde.  

 

Modellen mottog kritik av Barth et al. (2001b) som menar att resultatkomponenter på en aggregerad nivå 

döljer relevant information relaterat till prognostisering av framtida kassaflöde. Barth et al. (2001b) 

adderade därför till Dechow’s et al. (1998) modell variabeln avskrivningar materiella tillgångar (DEPR) 

samt avskrivningar immateriella tillgångar (AMORT). Barth et al. (2001b) visade att framtida kassaflöde, 

inte enbart utifrån historisk redovisningsdata utan även med hänsyn till företagsledningens incitament i 

framtida operativa- och investeringsrelaterade aktiviteter, kan prognostiseras. Modellen de presenterade 

ser ut enligt följande: 

 

(1) 

CFi, t + 1 = α + βCF CFi, t + βARARi, t + βIINVi, t + βAPAPi, t + βDDEPRi, t + 

βAMAMORTi, t + βOOTHERi, t + ℇi, t 

 

Variabeln OTHER definieras som: 

 

(2) 

OTHER = EARN − (CF + ΔAR + ΔINV − ΔAP − DEPR − AMORT) 

 

Vid tiden för Barth’s et al. (2001b) studie skrevs goodwill av över maximalt 40 år enligt amerikansk 

redovisningsstandard. SFAS 141 och SFAS 142 ikraftträdande 2001 förbjöd företag från att 

fortsättningsvis göra avskrivningar på goodwill. Företagen blev då tvungna att årligen genomföra 

prövning av nedskrivningsbehov för goodwill. Bostwick et al. (2016) menar att detta stärker sambandet 

mellan nedskrivningar av goodwill och framtida kassaflöde ur såväl ett ekonomiskt- som ett praktiskt 
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perspektiv. De adderade därför goodwillnedskrivningar till modellen för att stärka dess förmåga att 

prognostisera framtida kassaflöde. Den slutgiltiga modellen, hämtad från Bostwick et al. (2016), som vi 

tillämpar för denna studie är följande: 

 

(3) 

CFi, t + 1 = α + βCF CFi, t + βARARi, t + βIINVi, t + βAPAPi, t + βDDEPRi, t + βAM 

βAMAMORTi, t + βGDWLIPGDWLIPi, t + βO OTHERi, t + ℇi, t 

 

Med anledning av att variabeln GDWLIP inkluderas påverkas även variabeln OTHER som istället 

definieras: 

 

(4) 

OTHER = EARN − (CF + ΔAR + ΔINV − ΔAP − DEPR − AMORT − GDWLIP) 

 

Vi avsåg för studien undersöka vad nedskrivningar av goodwill kan tillföra vid prognostisering av 

framtida kassaflöde. För att genomföra detta antog vi två olika analysmodeller; en modell utan separat 

inkludering av goodwill (modell 1) och den andra med separat inkludering av goodwill (modell 3). Detta 

tillvägagångssätt är i likhet med hur Bostwick et al. (2016) prövade modellen under sin observationsperiod 

2001–2009, efter införandet av SFAS 141 och SFAS 142 som tvingade amerikanska företag att pröva 

goodwill för nedskrivningsbehov.  



 

23 

 

5.4.1 Förklaring av variabler 

Variablerna som användes i regressionsmodellen är i enlighet med Bostwick et al. (2016) och nedan 

redogörs för dessa. 

 

 
Tabell 2. Variabler 

Variabler Förklaring 

CF Operativt kassaflöde 

∆AR IB rörelsefordringar - UB rörelsefordringar 

∆INV IB lager - UB lager 

∆AP IB rörelseskulder - UB rörelseskulder 

DEPR Avskrivningar materiella tillgångar 

AMORT Avskrivningar immateriella tillgångar 

GDWLIP Nedskrivning av goodwill 

EARN Årets resultat 

OTHER(2) EARN - (CF + ΔAR + ΔINV − ΔAP − DEPR − AMORT) 

OTHER(4) EARN - (CF + ΔAR + ΔINV − ΔAP − DEPR − AMORT - GDWLIP) 

 

 

5.4.2 Oberoende variabler 

CF är det operativa kassaflödet. Det beräknas som kassaflödet från den löpande verksamheten minus 

extraordinära poster och avvecklade verksamheter som har en kassaflödespåverkande effekt. Det finns 

olika metoder för att beräkna det operativa kassaflödet, metoden som används i denna studie är i enlighet 

med Bostwick et al. (2016). Det operativa kassaflödet är vanligt i modeller för att prognostisera resultat, 

då det representerar kärnverksamhetens återkommande kassaflöden och är mindre fluktuerande mellan 

olika år (Bostwick et al., 2016). Det operativa kassaflödet används ofta i analysmodeller eftersom det 

anses representera kärnverksamhetens in- och utflöden av likvida medel, varför det är passande för 

prognostisering (Barth et al., 2001b).  

 

∆AR är förändringen i rörelsefordringar och består av kortfristiga fordringar. Det beräknas som 

föregående periods kortfristiga fordringar minus årets kortfristiga fordringar. Värdet är negativt (-) då det 

skett en ökning jämfört med tidigare period och tvärtom är det positivt (+) om det skett en minskning. En 
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ökning av rörelsefordringar innebär att det går att uppskatta ett större inflöde av likvida medel i nästa 

period, vilket har en positiv effekt på det framtida kassaflödet. 

 

∆INV består av förändringen i varulager och beräknas som föregående periods varulager minus årets 

varulager. Värdet är negativt (-) om det skett en ökning från tidigare period och tvärtom är det positivt (+) 

vid en minskning.  

 

∆AP är förändringen i rörelseskulder och består av kortfristiga skulder, vilket beräknas som föregående 

periods kortfristiga skulder minus årets kortfristiga skulder. I motsats till ∆AR är värdet positivt (+) då 

det skett en ökning jämfört med tidigare period och vice versa vid en minskning perioderna emellan. 

Likväl har en ökning mellan två perioder en negativ effekt på den kommande periodens kassaflöde då ett 

utflöde av likvida medel kan förväntas. 

 

DEPR är utgående balans av avskrivning materiella tillgångar. Ju större avskrivningar som redovisas, ju 

högre väntas framtida kassaflödet bli. 

 

AMORT består av utgående balans av avskrivningar immateriella tillgångar. Det beräknas genom 

skillnaden mellan EBITDA (resultat före finansiella poster och avskrivningar) och EBIT (resultat före 

finansiella poster) vilket lämnar kvar totala avskrivningar. Sedan beräknas totala avskrivningar minus 

avskrivningar materiella tillgångar, vilket lämnar kvar avskrivningar immateriella tillgångar. 

 

GDWLIP är nedskrivning av goodwill och återfinns i de finansiella rapporternas noter. Dessa 

kontrollerades för varje observation då den inhämtade datan var felaktig enligt gjord stickprovskontroll. 

 

EARN är redovisat nettoresultat justerat för jämförelsestörande poster som kan påverka jämförbarheten 

av resultatet mellan olika perioder.  

 

OTHER består av samtliga oberoende variabler och är redovisat nettoresultat justerat för de övriga 

oberoende variablerna. Omformulerat återförs dessa så att EARN lämnas opåverkat av de övriga 

variablerna. OTHER-variabeln skiljer sig mellan modellerna genom att nedskrivningar av goodwill 

(GDWLIP) är inkluderad i modell 4 men inte i modell 2.  
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5.4.3 Förklaring av utvalda oberoende variabler 

Nedan förklaras de variabler som är en del av analysmodellerna men inte är fokus för denna studie. Deras 

inbördes förhållande i redovisningen och dess påverkan på kassaflödet redogörs också för. 

 

Rörelsekapital, vilket primärt omfattas av kortfristiga fordringar (AR), kortfristiga skulder (AP) och lager 

(INV), ger goda indikationer på framtida kassaflöde på kort sikt (Dechow et al., 1998). Förändringar i 

rörelsekapitalet påverkar kassaflödesanalysen, antingen för att de faktiskt representerar ett kassaflöde, 

eller för att förändringen motsvarar en kostnad eller intäkt som ingår i resultatet men inte utgör ett 

kassaflöde (Carlsson & Sandell, 2018). Tidsspannet från utlägg av kontanter vid inköp till mottagande av 

kontanter från försäljning (operativ kontantcykel), är avsevärt kortare än mellan utlägg av kontanter vid 

långsiktiga investeringar till kontantinflöden från investeringar (investeringscykeln) (Dechow et al., 

1998). Periodiserade investeringar är såtillvida associerade med kontantinflöden över mycket längre sikt 

och har en svag påverkan på kassaflödet på kort sikt. Det är av den anledningen relevant att exkludera 

investeringar vid prognostisering av kassaflöde på kort sikt och enbart studera förändringar i 

rörelsekapitalet. 

 

Avskrivningar (AMORT och DEPR) är avsett att matcha kostnader av investeringar mot dess fördelar 

(Dechow et al., 2001). Görs denna matchning framgångsrik och investeringen blir lönsam, kommer 

kassaflöden associerat med investeringen att överstiga kostnaden för avskrivningar inom varje period, 

även om avkastningen är lägre än företagets kapitalkostnad. 

 Regressionsanalys 

Statistikprogrammet SPSS användes för att göra en multipel regression. Regressionsanalys är en metod 

där fokus ligger vid att studera hur en beroende variabel (y) påverkas av en eller flera oberoende variabler 

(x). Den väsentliga styrkan i multipel regressionsanalys är dess förmåga att hantera flera oberoende 

variabler på en gång (Djurfeldt et al., 2018). 

 

En hierarkisk regressionsanalys gjordes i SPSS för att se vad nedskrivningar av goodwill (GDWLIP) 

tillför till modellen (Borg & Westerlund, 2012). I SPSS gjordes först en regression med modellen utan 

GDWLIP och sedan ytterligare en regressionsanalys där GDWLIP tas med. Vi såg även till att variabeln 

OTHER ändrades till att inkludera nedskrivningar av goodwill. För att göra detta gjorde vi två OTHER-
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variabler där den ena inkluderade nedskrivningar av goodwill och den andra inte. All data dividerades 

med genomsnitt av totala tillgångar från innevarande period (i, t) och föregående period (i, t-1).  

 

Ett viktigt mått att avläsa i regressionsanalysen var signifikansen för de olika statistiska sambanden och 

måtten. Signifikansen bestämmer risken för att man förkastar nollhypotesen när den egentligen är sann 

(Lind, Marchal & Wathen, 2015). Detta går att avläsa dels genom att SPSS presenterar ett p-värde. Det 

finns ingen signifikansnivå som är applicerbar för alla statistiska undersökningar. För att ett statistiskt 

mått ska vara signifikant för denna studie krävs att p-värdet är lägre än 0,05. Vi redogör för tre nivåer av 

signifikans i resultatet (p <0,1, <0,05, <0,01). Desto högre p-värdet är desto mer sannolikt är det att värdet 

är slumpartat. Signifikansen kan även mätas via t-värdet som visar om en koefficient är signifikant skild 

från noll. Ju mer signifikant koefficienten är, desto mer skiljt från noll är t-värdet (Lind et al., 2015). 

 

Determinationskoefficienten (R2) visar hur mycket av variansen i den beroende variabeln som kan 

förklaras av de oberoende variablerna (Lind et al., 2015). Denna tenderar dock att öka när ytterligare 

observationer eller variabler tillförs till en regressionsmodell, varför den justerade 

determinationskoefficienten var ett mer intressant mått. Den justerade determinationskoefficienten 

kompenserar för antal observationer och variabler som inkluderas i modellen.  

 

Genom ett F-test kunde vi avgöra om determinationskoefficienten var signifikant och genom den 

hierarkiska regressionsanalysen fick vi även fram förändringen i F-värdet. Förändringen i F-värdet avgör 

om förändringen i determinationskoefficienten mellan de två regressionsanalyserna är signifikant 

(Djurfeldt et al., 2018). 

 

Vi kunde även utreda sambandet mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln framtida 

kassaflöde (CFt+1), genom att avläsa betakoefficienterna för de oberoende variablerna. För att dessa värden 

ska vara av vikt måste de dock vara signifikanta. Vi kunde även avläsa den totala koefficienten för alla 

variabler. Denna visade vad det förväntade värdet på framtida kassaflöden (CFt+1) är när alla andra 

oberoende variabler har värdet 0. 

 Studiens tillförlitlighet 

Hög validitet indikerar frånvaron av systematiska fel, liksom hög överensstämmelse mellan undersökning 

med olika instrument (Djurfeldt et al., 2018). Sekundärdatan hämtad från Retriever Business och 



 

27 

 

Thomson Reuters Eikon kontrollerades genom att göra stickprovskontroller och jämföra den hämtade 

datan mot bolagens årsredovisningar. På detta sätt kunde vi upptäcka om databaserna konsekvent lämnade 

felaktig data. 

 

Hög reliabilitet indikerar frånvaron av slumpmässiga fel och hög överensstämmelse mellan olika 

mätningar med samma instrument. Eftersom vissa data samlats in genom manuell granskning finns risk 

för inmatningsfel, vilket har en negativ påverkan på reliabiliteten.  Reliabilitet handlar om måtten och 

mätningarnas pålitlighet och följdriktighet (Djurfeldt et al., 2018). Analysmodellen som tillämpades för 

denna studie är en redan beprövad modell, vilket stärker dess pålitlighet. Modellen är emellertid prövad 

med empiri från USA som är under anglosaxisk redovisningstradition. Vi tror dock att det inte är någon 

väsentlig skillnad som gör modellen olämplig att använda på svenska marknaden särskilt då IFRS, som 

de svenska börsnoterade bolagen förhåller sig till, är starkt influerad av den amerikanska normgivaren 

FASB (Deegan & Unerman, 2011). 
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6. Resultat 

 Deskriptiv statistik 

Tabell 3 nedan visar en sammanställning av deskriptiv statistik för samtliga variabler i modellen. All data 

dividerades med genomsnitt av totala tillgångar från innevarande period (i, t) och föregående period (i, t-

1). De observationer med högsta och lägsta 1 procenten av totalt resultat med hänsyn till 

jämförelsestörande poster och operativt kassaflöde för varje år är även exkluderade. Det slutgiltiga urvalet 

består av 162 företag för varje av de tre observerade åren, vilket resulterar i 486 observationer.  

 
Tabell 3 Deskriptiv statistik. 

Variabel Observationer Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

CFt+1 486 -0,532 0,988 0,1039 0,1028 

CF 486 -0,391 0,507 0,0919 0,0847 

ΔAR 486 -0,564 0,455 -0,027 0,0706 

ΔINV 486 -0,425 0,392 -0,003 0,0453 

ΔAP 486 -0,438 0,584 0,0344 0,1084 

DEPR 486 0 0,141 0,0212 0,0189 

AMORT 486 -0,031 0,841 0,0199 0,0603 

GDWLIP 486 0 0,124 0,0019 0,0104 

OTHER(2) 486 0,776 1,051 0,0751 0,1895 

OTHER(4) 486 -0,776 1,051 0,0770 0,1883 

 

Tabell 3 visar deskriptiv statistik över samtliga variabler utan deras inbördes förhållanden. Eftersom 

variablerna är dividerade med genomsnittet av totala tillgångar är den absoluta majoriteten av 

datapunkterna mindre än ett (<1). GDWLIP är sällan förekommande bland observationerna vilket 

resulterar i att dess medelvärde och standardavvikelse är närmare koncentrerat kring 0 än övriga värden. 

OTHER(2) är exklusive nedskrivningar av goodwill och OTHER(4) är inklusive nedskrivningar av 

goodwill. 
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Tabell 4 Nedskrivningar 

År Observationer Nedskrivningar % 

2015 162 15 9,30% 

2016 162 16 10,10% 

2017 162 16 10,10% 

Totalt 486 47 9,60% 

 

I tabell 4 visas antal företag i det slutgiltiga urvalet som gjort nedskrivning av goodwill. Totalt har det 

gjorts 47 (9,6%) nedskrivningar av goodwill under perioden 2015–2017 bland de 486 observationer som 

undersökts. Det har gjorts ungefär lika många nedskrivningar varje år, 16 stycken (10,1%) under 2016 

och 2017, och 15 stycken (9,3%) under 2015. 

 

Tabell 5 Goodwill 

(tkr)             Alla företag 2015 2016 2017 Totalt 

Goodwill 446 731 529 462 706 978 435 321 287 1 344 759 794 

Nedskrivningar 867 514 2 412 536 1 415 974 4 696 024 

Nedskrivning/goodwill 0,19% 0,52% 0,33% 0,35% 

Företag som gjort nedskrivningar         

Goodwill 68 296 055 55 312 370 70 495 268 194 103 693 

Nedskrivning/goodwill 1,27% 4,36% 2,01% 2,42% 

Median nedskrivningar 41 000 31 594 11 480 29 088 

Medelvärde nedskrivningar 56 545 150 784 88 498 99 504 

Median av nedskrivning/goodwill 2,99% 4,47% 1,39% 1,94% 

Medelvärde av nedskrivning/goodwill 9,83% 17,22% 3,27% 10,11% 

 

I tabell 5 redovisas nyckeltal i förhållande till samtliga observerade bolag till de som endast gjort 

nedskrivning av goodwill, uppdelat per år. I tabellens övre del redogörs för omfattningen av totalt 

redovisad goodwill och nedskrivningarna för alla observationer. Därefter redovisas också andelen 

goodwillnedskrivningar i förhållande till totalt redovisad goodwill. I den andra sektionen av tabell 5 

framgår nyckeltal baserat på de 47 bolag som gjorde nedskrivning av goodwill under 2015–2017. André 

et al. (2016) motiverade i sin studie av amerikanska och europeiska bolag valet att använda medianvärde 

vid att majoriteten av goodwillnedskrivningarna var beloppsmässigt små, varför genomsnitt ger skeva 

resultat. Vår empiri är på samma sätt koncentrerad till lägre värden, varför vi också presenterar 

medianvärde. Denna snedvridning framgår tydligt av att medelvärdet uppgår till 10,11 procent medan 
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medianen uppgår till 1,94 procent. Det framgår av tabellen att nedskrivningarna mellan 2015 till 2016 

ökat nästan trefaldigt, för att sedan sjunka under 2017. Under 2016 gjordes fem nedskrivningar som 

uppgick till ett värde över 100 mkr där de två största nedskrivningarna uppgick till över 500 mkr, vilket 

förklarar varför det samlade värde av nedskrivningarna ökat. 0,35 procent av all redovisad goodwill skrevs 

ned under 2015–2017 bland de observerade bolagen. 
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 Multipel regressionsanalys 

 

Tabell 6 Regressionsdata 

 

Regressionsdata 
Modell (1) utan nedskrivningar av 

goodwill 

Modell (3) med nedskrivningar av 

goodwill 

Variabler Koefficient t Signifikans Koefficient t Signifikans 

(Konstant) 0,026 3,733 0,000 0,025 3,433 0,001 

CF 0,806 16,559 0,000 0,820 15,375 0,000 

ΔAR 0,299 2,768 0,006 0,319 2,832 0,005 

ΔINV 0,150 1,214 0,225 0,174 1,345 0,179 

ΔAP −0,279 −3,468 0,001 −0,300 −3,442 0,001 

DEPR 0,174 0,873 0,383 0,155 0,769 0,442 

AMORT −0,220 −2,555 0,011 −0,242 −2,602 0,010 

OTHER 0,300 3,946 0,000 0,322 3,849 0,000 

GDWLIP       -0,067 −0,178 0,859 

              

n 486     486     

R2 0,394     0,394     

Justerad R2 0,385     0,384     

RSS 3,104***     3,104***     

F 44,454***     38,822***     

R2-förändring       0,000 
    

F-förändring       0,032 
    

Signifikansnivå: *** <0,01, ** <0,05, * <0,10 

 

Tabell 6 visar resultaten efter regressionsanalysen av modell 1 (utan nedskrivningar av goodwill) och 

modell 3 (med nedskrivningar av goodwill). Genom en hierarkisk regressionsanalys kunde vi utläsa vad 

variabeln nedskrivningar av goodwill (GDWLIP) tillför till modellen (Borg & Westerlund, 2012). SPSS 

gör då två regressionsanalyser varav GDWLIP utelämnas i den ena och tas med i den andra. Båda dessa 

modeller är signifikanta (<0,001).  
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Vi kan se att R2 (determinationskoefficienten) är samma för båda modellerna. R2 beskriver hur mycket av 

variansen i den beroende variabeln, CF t+1, som kan beskrivas av de oberoende variablerna. Generellt ökar 

R2 när variabler adderas till modellen eller antalet observationer ökar vilket gör den justerade R2 som 

kompenserar för detta till ett mer intressant mått (Djurfeldt et al., 2018). Justerad R2
 är nästan lika för 

modell 1 (0,385) och den expanderade modell 3 (0,384) innehållande nedskrivningar av goodwill, vilket 

visar att förklaringskraften modellerna emellan skiljer i det minsta. Residualkvadratsumman (RSS) 

beskriver hur mycket av variationen i den beroende variabeln som modellen inte kan förklara. Ju lägre 

residualkvadratsumman är desto bättre passar modellen datan. Är residualkvadratsumman noll passar 

modellen datan perfekt. Utifrån datan kan vi se att residualkvadratsumman är signifikant för båda 

modellerna men att den inte skiljer mellan dem.  

 

Genom F-värdet går det att avgöra om R2 är signifikant (Djurfeldt et al., 2018). F-värdet för modell 1 

(F=44,454; p <0,001) visar att R2 för modell 1 är signifikant. Genom den hierarkiska regressionsanalysen 

får vi fram en förändring i F-värdet för att testa förändringen i R2 när nedskrivningar av goodwill läggs 

till i modellen (F-förändring=0,032) (Förändring i R2=0,00). Denna förändring i R2 är dock 0 och 

förändring i F-värdet är inte signifikant. Däremot är F-värdet för hela modell 3 (F=38,822) signifikant 

under 1-procentnivån (>0,001). 

 

Signifikansen beskriver hur sannolikt det är att ett samband är slumpartat (Lind et al., 2015). Eftersom vi 

gjort en totalundersökning där hela populationen undersökts har signifikansen ingen betydelse för den 

innevarande observationsperioden (2015–2017) då vi för dessa år har de sanna värdena. Signifikansen har 

däremot betydelse när resultaten ska generaliseras över andra år än just 2015–2017. Vi kan se att 

nedskrivningar av goodwill har en betakoefficient som är -0,067, alltså ett negativt samband med 

kassaflödet ett år framåt, som dock inte är signifikant. Samtliga variabler utom nedskrivningar på 

materiella tillgångar (DEPR), förändring i varulager (INV) och nedskrivningar av goodwill (GDWLIP), 

är signifikanta i båda modellerna. Sambanden mellan de signifikanta variablerna och den beroende 

variabeln (CFt+1) blir något lägre i modellen där nedskrivningar av goodwill är inkluderade. Den totala 

koefficienten för alla variabler skiljer sig mycket lite mellan modellerna, 0,026 för modell 1 och 0,025 för 

modell 3, denna visar vad det förväntade värdet på framtida kassaflöden (CFt+1) är när alla oberoende 

variablerna har värdet 0.  

 

T-värdet visar om en koefficient är signifikant skild från noll eller inte. Koefficienten är mer signifikant 

ju längre bort från noll t-värdet är. T-värdet är värdet på koefficienten delat med standardavvikelsen. Vi 
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kan se att t-värdet för nedskrivningar av goodwill är det t-värde som är närmast noll, vilket också stämmer 

överens med det höga signifikansvärdet. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att de nedskrivningar av goodwill som görs har ett lågt medianvärde 

i förhållande till medelvärde. Det tyder på att flesta av nedskrivningarna av goodwill som gjordes var små. 

Endast 0,35 procent av totalt redovisad goodwill skrevs ned. När GDWLIP tillfördes ändrades inte de 

statistiska måtten nämnvärt och förklaringskraften för modellen som helhet förändrades mycket lite. Både 

modell 1 och modell 3 har dock en tämligen hög och signifikant förklaringsgrad till det framtida 

kassaflödet. Ett svagt negativt samband mellan framtida kassaflöde och goodwillnedskrivningar kan 

utläsas men detta är inte signifikant. Det kan därför inte generaliseras över andra tidsperioder än den 

observerade.  
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7. Analys 

I följande avsnitt analyserar vi empirin med inslag från teorier och tidigare forskning. Analysen 

presenteras under tre olika teman som är förekomst, storlek och relevans. 

 Förekomst 

Antalet nedskrivningar av goodwill bland bolagen på stockholmsbörsen är nästintill lika många sett över 

hela observationsperioden. Inom undersökningsperioden identifierades 47 nedskrivningar bland de 486 

observationerna, vilket motsvarar knappt tio procent av det totala antalet observationer. Resultaten från 

regressionsanalysen visar att nedskrivningarna inte tillför något nämnvärt till modellen för 

prognostisering av framtida kassaflöde. Detta kan bero av flera anledningar. En möjlig anledning kan vara 

att förekomsten av nedskrivningar påverkar resultatet i regressionsanalysen. Det går inte att konstatera 

om antalet nedskrivningar av goodwill är litet, stort eller korrekt. Det kan vara så att antalet nedskrivningar 

av goodwill är färre än vad de borde vara utifall återvinningsvärdet hade bedömts i enlighet med IAS 36. 

Redovisningens väsentlighet (materiality) tas upp som en kvalitativ egenskap i IASB:s föreställningsram. 

Väsentligheten handlar om att information som utelämnas eller redovisas felaktigt kan påverka de beslut 

som användarna tar baserat på den finansiella informationen. Det vill säga att företag som egentligen 

borde gjort en nedskrivning av goodwill enligt IAS 36 inte har gjort det. Det skulle betyda att antalet 

nedskrivningar av goodwill i urvalet är få vilket således skulle kunna förklara att nedskrivningar av 

goodwill inte tillför något nämnvärt till modellen för prognostisering av framtida kassaflöden. Det skulle 

däremot också kunna vara så att förekomsten av nedskrivningarna är hög men att de som har gjorts inte 

har gjorts i enlighet med IAS 36. Enligt Caruso et al. (2016) lämnar IAS 36 stort tolkningsutrymme, vilket 

gör det enklare för ledningen att fatta godtyckliga beslut om värdet av goodwill. Detta kan påverka 

transparens och pålitlighet, vilket ytterligare bidrar till informationsasymmetri mellan ledning och 

intressenter. 

 

En av IASB:s förstärkande kvalitativa egenskaper är tidsaspekt (timeliness). Med det menas om 

redovisningsinformation ska vara användbar för användare måste information presenteras vid rätt tidpunkt 

(Marton et al., 2018). En nedskrivning av goodwill som presenteras vid rätt tidpunkt bör ha ett samband 

med framtida kassaflödet. Detta eftersom det framtida kassaflödet är den främsta faktorn vid värdering 

till verkligt värde vid en nedskrivningsprövning. Detta är den praktiska kopplingen mellan nedskrivning 

av goodwill och det framtida kassaflödet (Bostwick et al., 2016). Följaktligen kan det finnas 
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nedskrivningar bland observationerna som inte förekommer vid rätt tidpunkt, varpå den praktiska 

kopplingen till det framtida kassaflödet förloras. Detta skulle således kunna förklara varför nedskrivningar 

av goodwill, för studien, inte har en hög förklaringsgrad till det framtida kassaflödet. 

 Storlek 

Utöver om en goodwillnedskrivning är korrekt utifrån sin förekomst, har å andra sidan omfattningen av 

en gjord nedskrivning betydelse. Med anledning av de snävt fördelade resultaten, med en majoritet 

koncentrerad kring lägre värden, väljer vi att titta på medianvärdet som är mer representativt. Sett till 

medianvärdet finns en fallande trend inom den observerade perioden sett till omfattningen av 

nedskrivningarna. Det är emellertid inget som avspeglas i den totala omfattningen av nedskrivningarna 

för varje observationsår, vilket fluktuerar inom perioden. Trots detta är har goodwillnedskrivningarna 

lägst medelvärde i jämförelse med övriga variabler. 

 

Enligt Johnson och Petrone (1998) finns det olika synsätt på vad goodwill egentligen är. Utifrån bottom-

up perspective antar man förvärvad goodwill för att vara en kostnad medan man utifrån top-down 

perspective antar att goodwill representerar framtida ekonomiska fördelar. Enligt IAS 36 (p.18) beräknas 

nyttjandevärdet av goodwill i praktiken utifrån uppskattningar av framtida kassaflöden som kan härledas 

till en kassagenererande enhet. Utifall förvärvaren av en rörelse antar goodwill för att vara en premie, likt 

bottom-up perspective, kan denna värderingsmetod antas vara mindre grundad då efterföljande värdering 

inte bottnar i en samsyn på vad goodwill egentligen utgör. Detta skulle i sådana fall kunna förklara varför 

goodwillnedskrivningar inte tillför modellen något utifrån antagandet att storleken på nedskrivningarna 

inte återspeglar den ekonomiska förlusten i praktiken. Har förvärvaren inte antagit goodwill för de 

framtida ekonomiska fördelar det anses representera, vilket Bostwick et al. (2016) menar utgör den 

ekonomiska kopplingen mellan goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde, går kopplingen helt 

förlorad. Den efterföljande värderingen, det vill säga den praktiska kopplingen som Bostwick et al. (2016) 

också presenterar, går även den förlorad i och med att antagandet av vad det är inte är i enlighet med IFRS 

3 och dess definition av goodwill i samband rörelseförvärv. 
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 Relevans 

Enligt IASB är redovisningsinformation relevant om den kan påverka användarnas beslut och/eller 

minskar osäkerheten kring framtida utfall eller förväntningar. Den finansiella informationen är relevant 

om den har ett prediktivt värde (prognosrelevans) eller om den kan bekräfta något som redan skett 

(återföringsrelevans), eller båda (Marton et al., 2018). För att undersöka relevansen hos nedskrivningar 

av goodwill vid prognostisering av framtida kassaflöden gjordes en regressionsanalys. Modellen för 

regressionsanalysen undersöker det framtida operativa kassaflödet och vad som händer när nedskrivningar 

av goodwill tillförs till modellen. Resultaten från regressionsanalysen visar att nedskrivningar av goodwill 

inte tillför något nämnvärt till modellen för prognostisering av framtida kassaflöden. Det finns inte heller 

ett signifikant samband mellan nedskrivningar av goodwill och det framtida operativa kassaflödet. 

Hypotesen ”Separat inkludering av goodwillnedskrivningar vid prognostisering av framtida kassaflöde 

har ingen stärkande effekt jämte utan separat inkludering av goodwillnedskrivningar” kan därför uppnås 

och nollhypotesen förkastas. 

 

För att nedskrivningar av goodwill ska vara relevant för framtida kassaflödet är det rimligt att dessa bör 

förekomma vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning om de gjorts i enlighet med IAS 36. IAS 36 möter 

emellertid kritik med anledning av att metoden för värdering till verkligt värde är komplex, präglas av 

subjektivitet och tvetydighet som leder till att kreativa metoder tillämpas för värdering av goodwill (Schatt 

et al., 2016). Dessa försvårande omständigheter kan påverka just omfattningen och förekomsten av 

nedskrivningarna. Att nedskrivningar av goodwill inte tillför något till modellen skulle kunna förklaras 

av att nedskrivningarna inte förekommer vid rätt tidpunkt och/eller i rätt omfattning.  

 

För att information om nedskrivningar av goodwill ska påverka användarnas beslut bör den ha ett 

prediktivt värde eller kunna bekräfta något som redan skett. De nedskrivningar som har observerats i 

denna undersökning kan inte prognostisera eller bekräfta det framtida kassaflödet. Det kan alltså inte 

användas av investerare, långivare eller fordringsägare för att ta beslut. Goodwillnedskrivningarna kan 

inte heller kan inte hjälpa användare att göra prognoser, bekräfta eller korrigera tidigare prognoser kring 

det framtida kassaflödet. 
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8. Slutsats  

Syftet med studien är att undersöka relevansen hos nedskrivningar av goodwill vid prognostisering av 

framtida kassaflöde. Detta eftersom det övergripande syftet med finansiell rapportering ska vara att förse 

befintliga och potentiella investerare samt långivare och andra kreditgivare med användbar finansiell 

information vilket ska tjäna som beslutsunderlag. 

 

Studien kan inte visa att nedskrivningar av goodwill har ett prediktivt eller bekräftande värde vid 

prognostisering av framtida kassaflöde, således kan ingen relevans mellan dessa påvisas. 
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9. Diskussion  

Det totala värdet av nedskrivningarna uppgår till i genomsnitt 0,35 procent relativt redovisad goodwill 

bland samtliga observerade bolag. Det finns tidigare studier som visar att omfattningen och förekomsten 

av goodwillnedskrivningar bland europeiska bolag i allmänhet är lägre i jämförelse med exempelvis USA 

(André et al., 2016). Ur denna aspekt finns anledning att kritisera studiens väsentlighet. IFRS arbetar 

emellertid för att harmonisera redovisning på internationell nivå och normgivningen efterliknar i hög grad 

FASB i USA. Med bakgrund till detta finns ändå argument för att pröva relevansen hos 

goodwillnedskrivningar även om omfattningen av dessa är mindre och mer sällan förekommande. Av 

resultaten framgår som väntat att relevans hos goodwillnedskrivningar inte går att finna, vilket ändå visar 

på att väsentligheten i studien går att styrka. Det bör dock vara enklare att ur statistisk synvinkel påvisa 

ett ickesamband, än att påvisa ett signifikant samband. Ansatsen i denna uppsats var dock att inget 

samband skulle gå att finna, vilket resultaten också visade. 

 

En stor skillnad mellan den svenska och den amerikanska redovisningen är styrkan i tillsynen. Kvalitéten 

på den finansiella redovisningen i ett land beror till stor del på styrkan i ett lands redovisnings- och 

revisionstillsyn (Ball, Kothari & Robin, 2000). Enligt Ball et al. (2000) är redovisningstillsynen betydligt 

svagare i kontinentaleuropeiska länder än i anglosaxiska länder. Sverige kan därför ses som ett land med 

låg grad av tillsyn där det är mindre sannolikt att myndigheter upptäcker avvikande och straffbara 

överträdelser. Den låga graden av tillsyn ger alltså en större handlingsfrihet åt företagen. Ett lands 

redovisnings- och revisionstillsyn är även starkt kopplat till värdet av en ekonomisk prestation och 

incitamenten bakom ett nedskrivningsbeslut. Även goodwillnedskrivningars aktualitet är beroende av 

styrkan av den nationella redovisningen och graden av tillsyn (Glaum. Landsman & Wyrwa, 2018). Det 

innebär att nedskrivningarna i högre grad görs i rätt tid i länder med högre grad av tillsyn. Att 

nedskrivningar av goodwill inte görs i rätt tid och med små belopp kan vara anledningen till att 

goodwillnedskrivningar inte tillför något till modellen för prognostisering av framtida kassaflöde i vår 

studie. 

 

Att vi inte kunde påvisa att goodwillnedskrivningar är relevanta innebär inte att det inte finns relevans för 

goodwillnedskrivningar. Det kan vara så att den analysmodell vi tillämpade inte är lämplig för svenska 

bolag eller för ett begränsat antal observationer. Det kan också vara med anledning av att modellen 

inkluderade de bolag som inte gjort nedskrivningar, vilket har en effekt på resultaten. 
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 Förslag till vidare forskning 

Eftersom goodwillnedskrivningarna, sett till dess statistisk betydelse, var små i dess omfattning och sällan 

förekommande skulle relevansen istället kunna undersökas med en kvalitativ ansats. Det kan göras genom 

att undersöka respektive nedskrivning för att identifiera vilken information som framgår av dess noter och 

vad som utelämnas. Bolag har viss skyldighet att upplysa om motiven bakom ett nedskrivningsbeslut, 

vilket emellertid yttrar sig på olika sätt i noterna. Av denna anledning kan dess informativa relevans med 

fördel studeras då utmaningar finns i att undersöka relevansen i kvantitativa mått. 

 

Det finns även andra faktorer som vi påstår har påverkan bakom incitamenten till ett nedskrivningsbeslut. 

Tillsynen bör vara en viktig faktor eftersom tillsynsorganen har befogenheter att dela ut sanktioner som 

kan påverka bolagens resultat. En studie som inkorporerar variabler relaterade till tillsyn hade med fördel 

kunnat stärka resultaten ur denna aspekt. 
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